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O governo Dilma/PT-
PMDB, tem se visto 

envolvido em uma série de 
denúncias de corrupção em 
diversos ministérios, expondo 
inúmeros “caciques” dos parti-
dos aliados do governo e seus 
indicados políticos.

De junho para cá, dois mi-
nistros do PMDB (Nelson Jobim 
e Wagner Rossi) e um do PR 
(Alfredo Nascimento) - base do 
governo - deixaram seus pos-
tos, além de um ministro do PT 
(Antonio Palocci). Fora Jobim, 
que perdeu o cargo após criti-
car membros do governo, todos 
foram exonerados após denún-
cias de corrupção ou de enri-
quecimento ilícito. E recentemen-
te os ministros Paulo Bernardo, 
Comunicações, e Gleisi Hoffmann, 
Casa Civil, ambos do PT, também 
são alvos de investigações por en-
volvimento em corrupção.

A mídia burguesa oscila entre a 
defesa de uma suposta “faxina” de 
Dilma contra a corrupção e a insi-
nuação de uma “crise” de gover-
nabilidade, que já estaria instalada 
ou viria em breve.

As forças políticas hegemônicas 
no seio da classe trabalhadora tam-
bém não conseguem superar o bi-
nômio “faxina”-“crise no governo”. 
O campo governista, representado 
por CUT e CTB, concentra-se em 
denunciar a direita tradicional, que 
busca criar rachas na base aliada 
do governo.

Os paragovernistas do PSOL já 
apoiam a “faxina” de Dilma, unin-
do-se ao DEM, PSDB, PPS, etc. 
em atos públicos contra a corrup-
ção (sic). Já os paragovernistas 
do PSTU, apesar de denunciarem 
a falácia da “faxina”, alimentam 
ilusões de que esta “crise política” 
pode converter-se em mudança na 
conjuntura política nacional em fa-
vor da classe trabalhadora.

O traço comum de análises que 
parecem tão diferentes é seu o 
caráter extremamente superes-
trutural (raso), que nem de longe 
pretende compreender a situação 
conjuntural do governo Dilma, par-
tindo de sua verdadeira base de 
sustentação, ou seja, a estabilida-
de dos diversos setores da burgue-
sia no Brasil.

1. Diante das “crises” a bur-
guesia vive entre megalucros e 
ultramonopolismo

Enquanto governistas e parago-
vernistas, tentam se iludir, ou nos 
iludir, a respeito de crises no go-
verno e faxinas midiáticas, pouco 
se ouve falar dos lucros recordes 
da burguesia neste mesmo gover-
no.

Só no primeiro semestre de 
2011 o lucro das 335 empresas 
de capital aberto brasileiras foi de 
108,9 bilhões de reais, quase 30% 
maior em comparação ao mesmo 
período de 2010 (83,9 bilhões).

Só os bancos, lucraram neste 
período quase 25 bilhões, cres-
cimento de 19% com relação ao 
ano passado. O setor de bebidas 
e alimentos, com grande infl uên-
cia na elevação dos preços da ces-
ta básica, lucrou mais de 7 bilhões 
de reais aumentando os lucros em 
quase 100%. Já o setor de Agro e 
Pesca lucrou cerca de 59 milhões 
de reais, o que representou um 
crescimento de 268,8% com rela-
ção ao ano anterior.

Com relação a concentração do 
capital, os negócios burgueses de 
fusões e aquisições de empresas 
crescem no Brasil. Só no segundo 
trimestre de 2011, houve aumento 
de 167% no fl uxo de fusões e aqui-
sições, se comparado com o mes-
mo período do ano anterior (mais 
de 70% do total envolvendo em-
presas estrangeiras).

2. Ajuste fi scal, aumento 
dos juros e superávit primário: 
o governo repassa a fatura da 
crise econômica para a classe 

trabalhadora
No meio da discussão sobre “fa-

xinas” e “crises”, a crise econômica 
mundial vem levando governos a 
adoção de uma série de medidas 
de austeridade fi scal.

Tais medidas, que nos países 
centrais buscam salvaguardar os 
meios estruturais de exploração do 
proletariado a favor do patronato, 
nos países periféricos como o Bra-
sil, muitas vezes visam aumentar 
a margem de exploração (masca-
rando a infl ação, por exemplo), até 
mesmo para fazer frente a efeitos 
danosos futuros da crise mundial.

Dentre as medidas tomadas pelo 
governo Dilma/PT-PMDB, no inicio 
do ano de 2011 adotou-se primeiro 
o aumento da taxa básica de juros, 
o que favorece a burguesia fi nan-
ceira e endivida os trabalhadores. 
Em seguida o governo declara que 
não dará aumento salarial para os 
funcionários públicos, para que so-
bre mais dinheiro do povo a ser 
repassado aos agiotas do mercado 
fi nanceiro.

Por último informa a elevação 
em 10 bilhões da meta de supe-
rávit primário — que passará de 
R$ 117,9 para R$ 127,9 bilhões 
– ou seja, o governo diz que não 
vai gastar quase R$ 130 bi do di-
nheiro arrecadado com impostos, 
em Saúde, Educação, Saneamen-
to e outras necessidade básicas 
da população, para reservar esse 
dinheiro a uma eventual necessi-
dade de salvamento fi nanceiro da 
burguesia nacional.

Associado a tudo isso está o au-
mento do custo de vida que vem 

sendo mascarado pelos índices 
do governo.

3. Governos petistas re-
vitalizam o clientelismo

Se há algum elemento na 
política nacional que possa ter 
a aparência de uma crise políti-
ca, este não parece ser o des-
contentamento da burguesia 
com a gestão do Estado.

Antes, o que estas disputas 
internas na administração do 
Governo demonstram é que o 
modelo de gestão do Estado 
Burguês, inaugurado na Era 
Lula (2003-2010), foi de tal 
forma efi ciente que já permite 
seu aperfeiçoamento sem ne-
nhum abalo estrutural.

Isto é, ao estender as relações 
clientelistas, na qual se trocam fa-
vores por apoio político, aos mais 
diversos campos da vida social 
(como sindicatos, movimento so-
ciais, ONG’s, Estados, municípios, 
etc.) o PT cumpriu efi cazmente a 
tarefa de desmobilizar completa-
mente a classe trabalhadora, dan-
do-se o direito de agora diminuir 
os “favores” (cargos, benesses, 
etc.) que vinha prestando.

Portanto, está mais que con-
fi gurado que, tendo sua base de 
sustentação de classe (burguesa) 
perfeitamente estável, não há por-
que imaginar que qualquer “crise 
política” de disputa de cargos pos-
sa de alguma forma abalar a go-
vernabilidade. E um forte indicio 
disto é o apoio já manifestado de 
dois dos maiores nomes do PSDB 
a “faxina” de Dilma – FHC e Aécio 
Neves.

Diante desse contexto é de fun-
damental importância que os tra-
balhadores organizem-se para re-
sistir a estes ataques dos patrões e 
governos. Porém, o oportunismo, 
traço característico do paragover-
nismo, deve ser extirpado do mo-
vimento dos trabalhadores. Pois é 
baseando-se nesse oportunismo 
(quase sempre eleitoreiro) que 
os partidos reformistas (a exem-
plo do PSOL e do PSTU) tentam 
aproveitar as falsas crises políticas 
internas do governo e deixam de 
fomentar a luta econômica dos tra-
balhadores, a única capaz de aba-
lar a estabilidade da burguesia.

O aperfeiçoamento da gestão petista 
vendido como “crise no governo”:

Uma armadilha para a classe trabalhadora

“Crise” e “faxina” no governo Dilma escondem a estabilidade que é 
concedida à burguesia e o arrocho aplicado à classe trabalhadora
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A crise iniciada em 2008 não 
se encerrou. Assim com as 

duas piores crises do sistema ca-
pitalista, do fi nal do século XIX, de 
1873 a 1896, e a que se iniciou em 
1929 e só terminou em 1939 com 
o início da Segunda Guerra Mun-
dial, esta também tende a ser es-
tender. 

No Causa do Povo de nº45, de 
outubro 2008, a UNIPA chamou a 
atenção para o fato de que o Es-
tado sempre foi um importante, e 
fundamental, agente e que neste 
momento agia “como um “banco”, 
investidor fi nanceiro, regulador e 
controlador da política monetária.” 
A vinculação orgânica do capital 
bancário e industrial no interior 
dos oligopólios e corporações 
também foram estimulados pe-
las políticas Estatais, e ao mes-
mo tempo seu fortalecimento, 
econômico, político e militar tem 
sido utilizado para manutenção 
dos ganhos capitalistas. Ou seja, 
o desenvolvimento do Estatismo 
como condição, dialética, para o 
desenvolvimento do Capital. 

Esta situação tem iniciado um 
reordenamento político e econô-
mica da principal potência ca-
pitalista, os Estados Unidos, e 
tende por um lado a rediscutir 
os controles estratégicos geo-
políticos e militares sobre rotas 
comerciais, gasodutos, áreas de 
recursos naturais e novos Estado 
títeres. Por outro lado, tenderá a 
redefi nir estratégias para acumu-
lação de capital. Isso signifi ca que 
a crise não está em seu pior está-
gio, quando os capitalistas deverão 
optar pela destruição de capital, de 
massiva destruição de atuais es-
truturas econômicas, para serem 
substituídas por novos padrões 
tecnológicos mundiais. 

1. O crescimento estaduni-
dense

O crescimento estaduniden-
se, como afi rmamos em  setem-
bro/2007, se sustentava no au-
mento da oferta de crédito a longo 
prazo, mesmo num contexto de 
pressão sobre os salários, através 
da sua redução e do aumento da 
carga de impostos sobre a renda 
dos trabalhadores. Todas as medi-
das tomada pelos Estados Unidos 
da América teve como ação fun-
damental o favorecimento da ban-

cocracia. Essa política se iniciou a 
partir dos anos 70/80 num reorde-
namento da estratégia de produção 
capitalista, frutos da própria con-
corrência entre as empresas, das 
novas estratégias políticas-milita-
res, principalmente para a região 
da Ásia e da lutas trabalhistas do 
período de 1968-1973 que gera-
ram uma crise de lucratividade. A 
partir de então se iniciou uma série 
de golpes contra os trabalhadores, 
com um contínuo rebaixamento de 
salários dos países centrais, bem 
como reordenamento das estra-
tégias econômicas e políticas dos 
estados líderes para a acumulação 
de capital.  

A partir dos anos 90 temos um 

período de expansão econômica, 
com base na fi nanceirização li-
derada pelos Estados Unidos. Em 
2008, depois de várias bolhas pelo 
mundo, explodiu a crise do siste-
ma fi nanceiro, a partir da crise do 
subprime no complexo mercado 
fi nanceiro americano e mundial. 
Todas as medidas tomadas pelo 
governo estadunidense, desde en-
tão, teve como objetivo o favoreci-
mento dos grandes oligopólios da 
economia americana. Novamente 
arrocho salarial e tributação sobre 
emprego foram colocadas em pau-
ta. Todas as medidas tomadas só 
tem aprofundado a crise social be-
nefi ciado a classe dominante ame-
ricana. Entretanto, as certezas a 
cerca das medidas econômicas  do 
consenso de Washington começam 
a dar sinais de dissenso na classe 
dominante americana, a despeito 
de aumento relativo do movimen-

to ultraconservador do Tea Par-
ty. O fato é que o megainvestidor 
Warren Buffet concluiu seu artigo 
no jornal “New York Times” da se-
guinte maneira: “Meus amigos e 
eu fomos mimados por muito tem-
po por um congresso favorável a 
bilionários. Chegou a hora de o go-
verno ser sério sobre compartilhar 
sacrifícios”. 

2. Défi cits públicos, títulos e 
valorização do capital fi ctício 

Dos subprimes e títulos imobi-
liários, devidamente pagos pelos 
Estados, os capitalistas partiram 
para a especulação e resgate dos 
títulos das dívidas públicas, e pri-
vadas. Começando nos países da 
periferia da Zona do Euro, como a 

Grécia, e avançado sobre os outros 
países. A crise fi scal dos Estados 
da União Europeia e todo embate 
sobre a divida pública americana 
que tomou conta do mundo é só 
mais um passo da crise iniciada em 
2008. 

Independente dos confl itos da 
classe dominante americana e eu-
ropeia, as medidas implementadas 
pelos Governos da União Europeia, 
até o momento,  tem apenas apro-
fundado a crise social na procura 
pela autovalorização do capital fi c-
tício. Londres, Paris, Berlim, Ate-
nas, Roma, Lisboa, Madrid tem 
tributado cada vez mais os traba-
lhadores, como por exemplo o au-
mento do tempo de contribuição 
para aposentadorias, ao mesmo 
tempo que corta serviços sociais, 
como por exemplo os centros co-
munitários da periferia de Lon-
dres. Além desta situação, há um 

aumento do desemprego, sobre-
tudo entre os trabalhadores mais 
jovens,  redução salarial e  corte 
de benefícios sociais, no caso da 
Europa.  

3. Resistência e limites 
As respostas a esta crise social 

são greves gerais, mobilizações e 
revoltas populares que tomaram 
conta da Europa nos últimos anos. 
Na França, Grécia, Espanha, Ingla-
terra e Itália houveram seguidas 
greves e mobilizações contra as 
medidas de austeridade (eufemis-
mo para ofesiva neoliberal). Todas 
elas falharam em seus objetivos 
imediatos, entretanto levou a mo-
bilização e organização para um 
novo patamar, ainda aberto e, de 

certo modo,  imprevisível. 
Na França apesar da derrota 

das mega mobilizações e greves 
gerais que paralisaram o país 
contra as reformas do sistema 
de aposentadoria, o governo 
Sarkozy está bem desgastado.  
Anunciou no último mês um pa-
cote de impostos sobre os mais 
ricos, como tentativa de con-
trabalancear suas medidas de 
criminalização dos movimentos 
sociais e as políticas de auste-
ridade. Além disso, procura im-
pedir a votação de uma política 
de reforma fi scal no parlamen-
to francês, uma das principais 
bandeiras do Partido Socialista.  

Assim, nós temos a retomada 
de um período de lutas sociais na 
Europa que, entretanto, não tem 
conseguido romper com os limites 
do modelo de movimento socialde-
mocrata. Por sua vez as revoltas 
populares e quebra-quebras, como 
na Inglaterra, que são importan-
tes, não conseguem apontar um 
caminho para os trabalhadores.

O caminho para os trabalha-
dores é a organização interna-
cional da classe. A retomada do 
projeto político da AIT do século 
XIX é fundamental para a resis-
tência dos trabalhadores contra 
a ofensiva global da burguesia. O 
primeiro passo dessa estrtégia in-
ternacionalista é a organização de 
uma Tendência Classista e Inter-
nacionalista (TCI), que possa ser o 
espaço de organização internacio-
nal dos trabalhadores na luta con-
tra o Capital.

A Crise em Expansão e Limites 
das Atuais Mobilizações

Greve Geral dos trabalhadores e juventude francessa contra a reforma da previdência - 2010
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D
urante os últimos os últimos dias, uma série de levantes e 
rebeliões espontâneas das juventudes proletárias (jovens 
trabalhadores, moradores de periferias e estudantes) pelo 
mundo, tem avançado a consciência da classe trabalhadora e 

demonstrado a capacidade de reposta, por meio da ação direta, de uma 
juventude que está sendo atingida diretamente pela crise econômica. Sob 
a luz de todos estes processos, fi ca mais claro para nós a tarefa de cons-
truir a Rede Anarquista Internacional, aglutinando a vanguarda revolucio-
nária, a fi m de disputar a direção destas lutas, organizar a força coletiva 
do proletariado e preparar a ruptura revolucionária.

1. Levante estudantil e proletário no Chile

Os estudantes e trabalhadores chilenos iniciaram um processo de mo-
bilização de mais de quatro meses. Centenas de manifestações de rua, 
enfrentamentos com a polícia, ocupações de instituições escolares e a 
recente Greve Geral (24/08 e 25/08) paralisaram por completo o sistema 
educacional chileno, assim como diversos outros setores. A principal pauta 
de reivindicação é a gratuidade total da educação, contra a privatização 
histórica da educação chilena nos níveis médio e superior.

Nos anos 70, sob a Ditadura Militar de Pinochet, o Chile foi pioneiro 
na adesão latinoamericana ao neoliberalismo, tendo como umas de suas 
marcas a privatização vertiginosa do sistema educacional. As políticas atu-
ais dos distintos governos burgueses, ditadas pelo Capital, seguem apro-
fundando políticas privatistas e precarizantes em relação ao estudo e ao 
trabalho.

A educação neoliberal chilena está sendo questionada há vários anos, 
um exemplo é a “Revolta dos Pingüins” que em 2006 mobilizou milhares 
de secundaristas. Porém, observa-se um avanço qualitativo nas últimas 
mobilizações, que se expressa na radicalização, na capacidade de ma-
nutenção da luta por mais de quatro meses e na base social mobiliza-
da: secundaristas, universitários, trabalhadores da educação, portuários, 
construção civil etc.

O governo de Sebastián Piñera, partido de direita Renovación Nacional, 
fez várias propostas às reivindicações, porém, todas as propostas não mo-
difi cavam em nada a estrutura educacional. Tais propostas foram negadas 
pelos setores mobilizados, que endureceram a luta. No dia 4 de agosto, o 

Governo instaurou um Estado de sítio (grupos de policiais em cada esqui-
na, passe estudantil bloqueado para impedir a locomoção etc.), proibindo 
os protestos marcados para este dia, mesmo assim, houve confrontos du-
rante todo o dia e pela noite o povo chileno se uniu aos estudantes, fa-
zendo “panelaços” e 
erguendo centenas 
de barricadas pela 
cidade.

Apesar da hege-
monia política de 
setores reformistas 
(Juventudes Co-
munistas do Chile 
– JJCC e o Partido 
Comunista) propon-
do acordos com o 
Estado burguês, re-
tardando e descon-
fi ando da ação direta 
popular, os graus de 
radicalização e mas-
sifi cação alcançados 
pelo movimento es-
tudantil e proletário 
fi caram expressos 
na Greve Geral. A 
Greve Geral, con-
vocada pela Central 
Unitária dos Traba-
lhadores, foi palco 
de diversos confron-
tos entre manifes-
tantes e a polícia, 
centenas de barrica-
das novamente foram levantadas. O saldo da Greve Geral foi de 1394 pes-
soas detidas, 250 feridas e o adolescente Manuel Gutierrez, de 14 anos, 
morto, baleado pela polícia.

Revoltas das juventudes 

LONDRESLONDRES

GRÉCIAGRÉCIA

Entre os dias 21 e 23 de 
agosto a capital da Líbia, 

a cidade de Trípoli, foi ocupada 
pelas forças opositoras ao Dita-
dor Muamar Kadhafi . O ditador 
bateu em retirada e o Conse-
lho Nacional de Transição - CNT 
(órgão criado pelos opositores e 
reconhecido pelas potências im-
perialistas como o “legítimo go-
verno” da Líbia) declarou o fi m 
do regime de Kadhafi , que durou 
42 anos.

Conforme afi rmamos no Jor-
nal Causa do Povo n° 59, o Con-
selho Nacional de Transição re-
presenta uma nova coalizão de 
setores da burguesia líbia e das 

castas burocráticas que consti-
tuíam a classe dominante que 
governou o país durante as qua-
tro décadas do regime ditatorial. 
Esses setores burgueses rompe-
ram com Kadhafi  e ganharam o 
apoio político, econômico e mi-
litar das potências imperialistas, 
expresso na intervenção militar 
da OTAN no país do Norte da 
África.

Como se vê, não é possível 
afi rmar que a queda do regime 
ditatorial de Kadhafi  tenha re-
presentado uma revolução, se-
quer tenha representado uma 
transição para um regime de 
“democracia burguesa”. O que 

observamos na Líbia foi uma 
circulação de elites, onde anti-
gos aliados de Kadhafi  se apro-
veitaram dos protestos que se 
iniciaram no mês de fevereiro, 
juntamente com a “onda” de re-
voltas populares que se estende-
ram pelo Norte da África e pelo 
oriente médio[i], para romper 
com o ditador e, com apoio das 
forças imperialistas, assumir o 
poder. Basta citar o nome das 
duas principais lideranças do 
Conselho Nacional de Transição: 
Mustafa Abdul Jalil, que foi mi-
nistro da Justiça de Kadhafi  até 
fevereiro desse ano; Omar al 
Hariri, que foi “companheiro” de 

Kadhafi  durante o golpe militar 
de 1969, que deu início ao seu 
regime; Mahmud Jebril, que foi o 
presidente do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
nomeado pelo ditador.

A reconfi guração das classes 
dominantes da Líbia pós-Kadhafi  
aponta para um cenário de con-
tinuidade da guerra civil, com a 
resistência de setores kadhafi s-
tas ao “novo” governo. Trata-se 
de um cenário que deve impe-
rar a violência, o extermínio e 
os atentados. O “novo” governo 
deve ser tão violento e autoritá-
rio quanto o regime de Kadha-
fi , com a diferença que ele terá 

A derrubada de Kadhafi  e a nova coalizão 
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cial é ideologicamente transformada em “ações de gangues” para justifi car 
ainda mais a necessidade da violência policial-militar contra os imigrantes 
e o povo negro.

No entanto, na raiz da rebelião estão os níveis altíssimos de pobreza, 
exploração e opressão racista que os imigrantes sofrem por parte do Es-
tado e do Capital. Podemos identifi car também que os principais alvos da 
juventude foram as empresas capitalistas, assim como órgãos do Estado. 
Comércios e fábricas como Sony, Foot Locker e McDonalds, agências ban-
cárias e delegacias de polícia foram destruídas, saqueadas e algumas com-
pletamente queimadas. Porém, a falta de clareza sobre as pautas reivindi-
cativas, quanto a tática e estratégia para vencer a luta, não conseguiram 
ser superadas neste processo.

Após a onda de protestos nas periferias de Londres, fi ca clara a neces-
sidade de uma corrente combativa de trabalhadores que consiga canalizar 
a rebelião imigrante, para embates futuros, que superem o “espontane-
ísmo” e organizem a ação direta das massas com objetivos e táticas bem 
defi nidos.

3. Ocupações de Universidades na Grécia

No dia 2 de setembro, mais de 250 instituições de ensino, dentre facul-
dades, universidades e escolas técnicas, foram ocupadas em toda a Gré-
cia. Se opondo a nova reforma da Educação superior, foram chamadas As-
sembléias Gerais que decidiram fazer ocupações e manifestações de rua. 
Diversas manifestações e confl itos já foram registrados por toda a Grécia.

A reforma universitária na Grécia, é mais uma parte das políticas neo-
liberais anticrise que vem tendo seu avanço durante estes últimos anos, 
fato que vem aprofundando o confl ito de classes no país. As principais me-
didas da nova reforma são: abrir espaço para a cobrança de taxas no ensi-
no público; permitir a invasão e intervenção da polícia nos campi; diminuir 
a participação dos sindicatos estudantis nas decisões das universidades; 
ampliar o poder do Estado e empresários nas universidades.

Foram várias as Greves Gerais durante este ano, onde a juventude teve 
participação chave para a radicalização, sem, no entanto possuir a capaci-
dade de gerar um acúmulo organizativo classista e uma estratégia revolu-
cionária. Abre-se agora um novo processo de lutas que colocará mais uma 
vez à prova a capacidade de avanço das massas populares gregas.

A adesão de demais setores da classe trabalhadora demonstra o caráter 
de classe das reivindicações estudantis e dos trabalhadores da educação, 
que foram capazes de unifi car como vanguarda as massas populares chi-
lenas.

2. Rebelião es-
pontânea de Lon-
dres 

Após a morte de 
um jovem imigran-
te, assassinado pela 
polícia de Londres 
no início de agosto, 
foi desatada uma 
onda de protestos e 
ações violentas por 
parte da população 
imigrante, majori-
tariamente jovem, 
em diversos bairros 
pobres de Londres. 
Estas respostas da 
juventude estão 
inseridas em um 
processo de apro-
fundamento da cri-
se econômica, dos 
cortes de benefícios 
sociais, e da neces-
sidade de aumento 
da superexploração 
e opressão do prole-
tariado.

A resposta es-
pontânea dada pelos subúrbios (muito semelhante à rebelião incendiária 
nas periferias de Paris em 2005, onde os jovens queimaram milhares de 
carros) logo foi qualifi cada pela mídia burguesa e pelos órgãos estatais 
como “atos de vandalismo” e “ações de gangues”. Portanto, uma crise so-

proletárias pelo mundo!

CHILECHILE

o patrocínio das potências im-
perialistas e a tutela militar da 
OTAN.

É importante destacar que o 
Norte da África compõe o Grande 
Médio Oriente, ou seja, a região 
geoestratégica que compreende 
o território entre o Marrocos e 
o Paquistão. A noção de Gran-
de Médio Oriente foi elaborada 
pelo governo George W. Bush, 
em 2004, com o objetivo de de-
limitar um novo espaço de inter-
venção geopolítica, no contexto 
da expansão da Guerra ao Ter-
ror pós-11 de setembro de 2001, 
de preocupações prioritárias das 
potências imperialistas. Portan-

to, pode-se deduzir que a derru-
bada do Ditador Muamar Kadha-
fi  signifi ca a conclusão de uma 
etapa da estratégia geopolítica 
da expansão imperialista traça-
da nesse início de século XXI.

A única alternativa para a 
classe trabalhadora líbia é a Re-
volução Social, a construção do 
socialismo com a destruição do 
Estado e da propriedade privada.

___________
[i] A análise da UNIPA so-

bre essas revoltas encontra-
se no Jornal Causa do Povo 
n° 58.

burguesa na Líbia
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Os servidores técnicos-
administrativos das uni-

versidades federais, organizados 
nacionalmente na Federação de 
Sindicatos de Trabalhadores em 
Educação das Universidades Bra-
sileiras (FASUBRA), estão em gre-
ve desde o dia 6 de junho desse 
ano.

A FASUBRA faz seu movimento 
grevista num contexto de ofensi-
va neoliberal sobre os trabalha-
dores dos serviços públicos, como 
resposta à conjuntura econômica 
desfavorável em função da crise 
econômica mundial. Entretanto, 
como afi rmamos no Jornal Cau-
sa do Povo nº 61, a greve acabou 
impossibilitando a organização de 
uma greve geral dos servidores, 
ao mesmo tempo em que repro-
duz a orientação governista da re-
alização de movimentos isolados.

A dinâmica dessa greve tem 

A rede federal de educação 
básica, profi ssional e tec-

nológica, organizada nacional-
mente no SINASEFE (Sindicato 
Nacional dos Servidores Federais 
da Educação Básica, Profi ssional e 
Tecnológica), está em greve desde 
o dia primeiro de agosto. No início 
do mês de setembro a greve tinha 
a adesão de 63 seções sindicais, 
de um total de 69 seções.

Os esforços do SINASEFE em 
organizar um movimento unifi ca-
do dos servidores públicos federais 
até o momento não tiveram exito, 
e a tendência é a unidade ser cada 
vez mais difícil. As tentativas de 
luta conjunta visavam organizar 

Greve dos técnicos administrativos 
das universidades federais
seguido as disputas no interior do 
movimento sindical. De um lado, 
o setor governista da FASUBRA 
sofreu um racha, por causa das 
disputas entre a Articulação Sin-
dical/CUT (braço sindical do PT) 
e a Corrente Sindical Classista/
CTB (braço sindical do PCdoB). 
Do outro lado, os setores de opo-
sição, ligados a CSP-CONLUTAS e 
a Intersindical,  são incapazes de 
imprimir uma orientação política 
diferente daquela imposta pelos 
governistas. E ainda temos a base 
da categoria, que está mantendo 
a greve apesar da direção do sin-
dicato nacional.

Um bom exemplo de como esse 
quadro de disputa e fragmentação 
política dita a dinâmica da greve 
foi a tentativa dos setores gover-
nistas em acabar com o movi-
mento paredista. Na plenária do 
Comando Nacional de Greve da 

FASUBRA, realizada no início do 
mês de julho, o setor governista 
propôs e aprovou por 52 votos a 
suspensão da greve a partir do 
dia 14 de julho (47 votos foram 
favoráveis à continuidade da gre-
ve). Entretanto, nas assembleia 
locais as bases da categoria vota-
ram pela continuidade da greve. 
O movimento de base se opôs ao 
recuo dos governistas e manteve 
a greve por tempo indeterminado.

Esse episódio da greve da FA-
SUBRA mostra que a hegemonia 
do governismo não é algo intrans-
ponível, que o trabalho de base e 
a construção de oposições é o ca-
minho para a ruptura com a políti-
ca colaboracionista imposta pelos 
governistas. Os setores da oposi-
ção, organizados nos partidos po-
líticos eleitorais (PSTU, PSOL etc.) 
são incapazes de organizar uma 
oposição de fato, uma vez que 

suas orientações políticas e ideo-
lógicas estão centradas na disputa 
pelos aparelhos da burocracia sin-
dical, por isso acabam imprimindo 
uma política conciliatória com os 
governistas, isto é, uma política 
paragovernista.

O Governo Dilma/PT continua 
com a mesma estratégia da Era 
Lula, apostar na fragmentação das 
categorias, explorando especial-
mente o corporativismo. Por isso, 
é fundamental a ruptura com às 
orientações corporativistas e reo-
rientar o movimento pela luta con-
junta contra o arrocho salarial e 
contra a nova ofensiva neoliberal. 
Sem as lutas unifi cadas, a tendên-
cia é de derrota dos movimentos 
paredistas ou, no máximo, a assi-
natura de acordos rebaixados que 
são, na verdade, derrotas para o 
movimento dos trabalhadores.

Greve da rede federal de educação 
básica, profi ssional e tecnológica: 

luta contra o governismo

os servidores na luta por reajuste 
salarial, pela data base e de resis-
tência à nova ofensiva neoliberal, 
expressa nos projetos de lei que 
congelam os salários dos servido-
res (PLP 549/09), acabam com a 
estabilidade dos servidores, pois 
permite a demissão mediante ava-
liação de desempenho insufi ciente 
(PLP 248/98) e criam o fundo de 
previdência privada complementar 
para os trabalhadores do serviço 
público (PL 1992/07). Entretanto, 
os setores governistas consegui-
ram fragmentar o movimento, im-
possibilitando as lutas conjuntas.

Em mais uma ação para frag-
mentar a luta dos trabalhadores, 

o Governo Dilma/PT conseguiu mi-
nar as possibilidades de uma luta 
conjunta dos servidores da edu-
cação federal se antecipando ao 
movimento e oferecendo um acor-
do extremamente rebaixado para 
os professores das universidades 
federais. No dia 24 de agosto, o 
ANDES-SN (Sindicato Nacional dos 
Docentes das Faculdades), junta-
mente como o PROIFES (Fórum 
dos Professores das Universidades 
Federais, criado pelo Governo Lula 
para rivalizar com o ANDES), assi-
naram o acordo rebaixado propos-
to pelo Governo Dilma/PT. Acordo 
esse que se estendeu aos docen-
tes da base do SINASEFE, sem que 
esse sindicato nacional fosse con-
sultado.

A assinatura de um acordo nes-
ses termos por parte do PROIFES 
é o esperado, uma vez que essa 
entidade foi crada com esse obje-
tivo: dividir o movimento. Mas o 
mesmo procedimento por parte do 
ANDES merece outra avaliação. O 
ANDES rompeu com a CUT e faz 
parte da CSP-CONLUTAS, junta-
mente com o SINASEFE, porém, 
não existe luta conjunta entre os 
sindicatos que fazem parte de uma 

entidade que se apresenta como 
oposição ao governimo cutista. O 
que fi ca explícito é que a ruptura 
foi apenas formal – a desfi liação da 
CUT –, ou seja, não ocorreu uma 
ruptura com a política cutista.

O SINASEFE encontra-se, por-
tanto, isolado e pressionado pela 
luta fragmentada, o que reforça 
o corporativismo. A reconstrução 
do movimento é a tarefa funda-
mental, pois as lutas especifi cas 
(reestruturação das carreiras, por 
exemplo) não são capazes de frear 
a ofensiva neoliberal. O mais im-
portante para o Governo Dilma/
PT-PMDB, diante de um cenário de 
agravamento da crise econômica 
mundial, é a aprovação das novas 
etapas das reformas da previdên-
cia e administrativa.

O próximo período exigirá a re-
construção do movimento dos tra-
balhadores dos serviços públicos, 
reconstrução que passa necessa-
riamente pelo trabalho de base, 
pela organização das oposições 
sindicais, pela rearticulação das 
lutas conjuntas e pela ação direta 
com estratégia de luta e resistên-
cia.

Ato unifi cao em Brasília no dia 24/08 : reforma agrária, 
saúde e educação federal
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No último período os servidores federais do Ministério da Cultura e 
de seus órgãos vinculados, como a Fundação Nacional de Artes (FU-
NARTE), realizaram uma greve contrária a direção do Sindicato dos 
Trabalhadores do Serviço Federal (SINTRASEF) e da Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Federal (CONDSEF). O sindicato e a 
confederação dos servidores públicos acertou com o governo federal 
um reajuste sobre gratifi cações para julho de 2012. Como em 2007, 
o sindicato trabalha para dividir a categoria. Neste último período im-
pediu até as mobilizações isoladas e realizou negociações em separa-
do para cada parcela da categoria. Assim, estimulou nos servidores a 
lógica do plano de reestruturação neoliberal da administração pública 
implementado por Bresser Pereira no governo tucano e levado adiante 
pelo petismo. Ou seja, a luta fratricida para ser enquadrado em carrei-
ras melhores ou, preferencialmente, em carreiras de estado. 

 Desta vez, somente os servidores da cultura conseguiram rom-
per o cerco imposto pelo sindicato e a categoria defl agou greve na 
tentativa de conseguir um reajuste, bem como a racionalização da 
carreira para elevar os salários. Entretanto o diretor do SINTRASEF 
e secretário geral da CONDSEF, Josemilton Costa, assinou um proto-
colo com o governo sem consultar a categoria, inclusive expulsando 
da mesa de negociação seus companheiros governistas do Movimento 
Luta de Classe, que compõem a atual direção do sindicato. Assim, o 
sindicato e a confederação derrotou a greve e jogou novamente a luta 
para sua esfera preferida: o negociação nos gabinetes de Brasília.

 Por sua vez, esta prática corporativista e liquidacionista tam-
bém está presente no paragovernismo. A direção nacional do ANDES-
SN, majoritariamente do PSOL, assinou um acordo com o governo 
federal separadamente dos demais sindicatos da educação federal sem 
consultar grande parte da categoria. Depois de 2007, quando se re-
cusou, acertadamente, a assinar o acordo com o governo federal, o 
ANDES-SN recuou e fragilizou ainda mais os servidores da educação 
em greve. Mais do que isso, a sua direção demonstra a mesma prática 
política do governismo.

Em assembleia realizada no dia 01 de agosto os professores do Esta-
do do Ceará defl agraram greve pela aplicação da Lei do Piso e contra a 
destruição do PCC. A indignação da categoria já era anterior e esbarrava 
na burocracia da direção do sindicato APEOC (Articulação/PT/CUT) que 
retardava o início da greve. 

Alguns elementos tem marcado essa greve: a) a base tem empur-
rado a direção para a luta e b) a greve ocorre ascendentemente, cres-
cendo cada vez mais durante as assembleias e atos. Isso é possível c) 
por causa da organização e mobilização dos zonais, órgãos de base, e 
d) pelos representantes eleitos nos zonais que participam, junto com a 
burocracia da APEOC do Comando de Greve, polarizando com a diretoria 
sobre os rumos da mesma.

No inicio da greve o Governador Cid Gomes/PSB/PT/PMDB atacou 
indiscriminadamente os professores chegando a declarar que “professor 
dá aula por amor, quem quer ganhar dinheiro vai pro ensino privado”. 
Essas declarações pejorativas junto com a forte mobilização da cate-
goria reverteu a posição defensiva da greve e superou a criminalização 
feita pela mídia burguesa.

Vários atos e assembleias têm marcado essa greve. No dia 16/08 
com a participação de servidores da UFC e IFCE, professores do muni-
cípio e do Estado, estudantes secundaristas e universitários, unifi cados 
ainda que pontualmente, marcou o começo dessa retomada, que cul-
minou com ato na assembleia legislativa no 25/08 com mais de 7 mil 
pessoas. Cid/PSB, que chegou a declarar no início da greve que não 
negociava com grevista, fez uma indecente proposta a categoria para 
que ela retirasse do pouco orçamento da Educação o seu PCC. Os pro-
fessores repudiaram a proposta numa grande assembleia no dia 28/08. 
Desesperado, o Governador entrou com pedido de ilegalidade da greve. 
No entanto, em mais uma grande assembleia no 30/08 os professores 
decidiram manter a greve mesmo depois de decretada sua ilegalidade e 
contra a vontade da direção governista.

Tendo ciência de que a burocracia da APEOC está impedindo o desen-
volvimento da luta e a justiça burguesa está do lado do Governador Cid/

PSB é necessário que os professores possam estar organizados em 
uma oposição pela base, combativa e anti-governista para reivindicar 
os interesses da categoria.

Dessa necessidade surgi a Oposição Combativa pela Educação 
com o propósito de defender os interesses dos professores para além 
do corporativismo estreito, convocando a unidade com demais seto-
res da Educação, pois a defesa dos professores do Estado passa pela 
unidade com os demais setores da Educação e com o Povo trabalha-
dor de Fortaleza e do Ceará, mantendo as pautas especifi cas de cada 
categoria, mas unifi cando em pautas gerais (Abaixo PNE Neoliberal, 
Todos contra Cid Gomes) podemos avançar rumo a Greve Geral na 
Educação.

Pelegos da CONDSEF 
e do SINTRASEF 

derrotam a greve dos 
Servidores da Cultura

E o paragovernismo do PSOL, no ANDES-SN, 
repete a mesma prática política

Greve da Educação 
cearense: a base 

mantém a greve mesmo 
depois de decretada 

a ilegalidade

Contra a destruição do PCC e pela 
implementação imediata da lei do Piso!

Criar o Fundo de Greve!
Construir uma Oposição Combativa 

na Educação cearense!
Profi ssionais da educação no CE em confronto com a Polícia Militar
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Construir um Movimento de Oposição sindical-popular-estudantil!
Criar comitês de autodefesa popular! Só a ação direta nos trará a vitória!

Fortaleza: remoções e repressão anunciam a Copa para o povo

As 12 cidades-sede da Copa de 
2014 receberão verbas fede-

rais de 1,6 bilhão de reais só para 
equipamento e capacitação de poli-
ciais1 , o dobro do que foi gasto com 
segurança na Copa da África do Sul. 
Quatro dessas cidades estão no Nor-
deste: Natal, Fortaleza, Recife e Sal-
vador.

Para Fortaleza, o governador Cid 
Gomes/PSB tem projeto para im-
plantação de centro de excelência 
de comando, planejamento e inteli-
gência de operações policiais, unin-
do Bombeiros, Polícia Militar, Civil e 
serviços de urgência. As pretensões 
de Cid/PSB em criar na cidade um 
Estado de Sítio2  não param, é pre-
visto a aquisição de veículo especial 
antibombas para controle de atenta-
dos, câmeras de vigilância e helicóp-
teros alemães.

Para a Copa foi criada uma Se-
cretária Extraordinária. As demais 
secretarias fi carão articuladas com 
esta que será um núcleo administra-
tivo central para o próximo período. 
O megaevento esportivo em Fortale-
za contará com repasses federais via 
BNDES no total de 554,745 milhões. 
Desse montante 351,5 milhões para 
o estádio Castelão, 170 milhões para 
a instalação do Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT), projeto recomendado 
pela FIFA, um trem que fará per-

_________________
¹ Conferir em www.copa2014.org.br
² Em agosto de 2011 foi aprovado 

projeto de criação de área de seguran-
ça permanente no Ceará, que sitiará as 
áreas do Palácio da Abolição e da Resi-
dência Ofi cial.

curso de 13 km entre Mucuripe e 
Parangaba, região onde estão 81% 
dos hotéis. Com défi cit habitacional 
de 77 mil unidades, o povo pobre de 
Fortaleza ainda sofrerá despejos em 
decorrência do alargamento da Via 
Expressa e de outras vias.

Com a Copa de 2014 podemos 
esperar o a) superdesenvolvimento 
dos programas de segurança pública 
e de planejamento urbano, apoiados 
pela prefeita Luiziane/PT e o governo 
Dilma/PT. b) As políticas de seguran-
ça pública e planejamento urbano 
atuarão sobre o binômio repressão 
e remoção sobre o povo e os lares 
da classe trabalhadora situados no 
caminho dos projetos que acompa-
nham o mega-evento. c) O saldo 
político disso será a criminalização 
da pobreza com ataque aos camelôs 
e moradores de rua, criminalização 
do movimento popular (das comuni-
dades organizadas contra as remo-
ções) numa articulação entre o capi-
tal imobiliário, o setor de turismo e o 
Estado. d) O megaevento benefi cia-
rá as empreiteiras com os recursos 
do PAC, unindo burguesia e Estado 
na remoção das famílias numa es-
tratégia de limpeza social travestida 
de política de planejamento urbano, 
reforçada pelo aparato repressivo 
através de “questões de segurança 
pública” que serão usadas como álibi 

para justifi car as remoções e a vio-
lência estatal.

Mesmo cercado por policiais e se-
guranças, Cid/PSB foi expulso pelo 
povo da comunidade Aldaci Barbo-
sa, onde tentou coagir os morado-
res com visita surpresa a noite. a) É 
fundamental a união do movimento 
antigovernista sindical, popular e es-
tudantil pela base para não isolar a 
luta popular, mas sim criar uma re-
taguarda política para os moradores. 
b) Diante das investidas do governo 
que apontam o aumento da repres-
são é fundamental pautar a criação 

de comitês de auto-defesa nos locais 
de moradia. c) Somente um movi-
mento popular que supere o fetiche 
legalista-juridicista, o onguismo e o 
governismo (CMS, CMP, CUT, CTB,) 
pela ação direta poderá garantir a 
vitória dos moradores atingidos pela 
Copa.

Em assembleia do dia 12 de 
agosto, a categoria dos tra-

balhadores em educação da Rede 
Estadual decidiu pelo fi m da gre-
ve, iniciada no dia 07 de junho. O 
debate em torno da saída da gre-
ve polarizou de um lado os mem-
bros da direção central do sin-
dicato (SEPE) e do outro grupos 
de oposição que desde o início 
tentaram, em alguns momentos 
com bastante êxito, reorientar os 
rumos do movimento (ver nossa 
análise no Jornal Causa do Povo, 
n° 60).

A direção do SEPE defendeu o 
desfecho da luta, antes mesmo 
da sanção do projeto-lei na inte-
gra pelo governador Sergio Ca-
ral/PMDB, declarando “estado de 
greve” ao invés de manter o mo-
vimento grevista por mais tempo. 
Embora com adesão expressiva 
da categoria, a proposta de con-

tinuidade da greve foi vencida e, 
logo após esta votação, a assem-
bleia fi cou completamente esva-
ziada, pois a grande maioria de 
quem havia votado pela suspen-
são se retirou, sem sequer tentar 
debater os próximos passos para 
dar continuidade à mobilização.

A saída da greve esteve condi-
cionada a pequenos ganhos ime-
diatos e sem a garantia do cum-
primento do projeto aprovado pela 
Assembleia Legislativa (Alerj), de-
monstrando a orientação recuada 
e colaboracionista da direção do 
SEPE com o governo do Estado do 
Rio de Janeiro.

Mais uma vez a direção aceitou 
a estratégia do governo de trans-
ferir as negociações para o legisla-
tivo, deslocando o foco de pressão 
que estava sobre o governador. O 
discurso passou a ser que devería-
mos “buscar a interlocução com a 

base aliada do governo e conven-
cê-la a ceder em alguns pontos da 
pauta de reivindicações da catego-
ria”, algo que já estava previamen-
te acertado entre governo e sua 
base na Alerj. Na semana passada 
o governador vetou pontos do pro-
jeto e este retornou ao legislativo.

O modo como os governistas e 
paragovernistas do SEPE encami-
nham o movimento, não apenas 
na rede estadual, mas também nas 
redes municipais, é conveniente 
para ambos, uma vez que assim 
capitalizam as poucas conquistas 
da categoria para os seus parla-
mentares e para as futuras eleições 
internas do Sindicato. O grevismo 
(a greve pela greve – induzindo à 
derrota) é utilizado como forma de 
reprodução das direções colabo-
racionistas, pois a grande vitória 
para o movimento passa a ser ex-
clusivamente o fato de o Sindicato 

ter defl agrado uma greve.
Atualmente, a rede municipal 

do Rio de Janeiro vem sofrendo pe-
sados ataques do prefeito Eduardo 
Paes que está tentando implemen-
tar um projeto de lei que vai lesar 
aposentados e pensionistas. Além 
de acabar com a paridade e a inte-
gralidade, ele cria um fundo virtual 
de capitalização. A direção do Sepe 
novamente não está conseguindo 
mobilizar a categoria e esta corre 
o risco de ter uma derrota história 
que deverá se estender para ou-
tras redes. Esse projeto nada mais 
é que uma espécie de reforma da 
previdência dos servidores nos 
moldes neoliberais.

Para barrar esse projeto e avan-
çar nas lutas nas outras redes, é 
importante que o SEPE reoriente 
sua política, abandonando o corpo-
rativismo, tornando-se um sindica-
to classista e combativo.

O colaboracionismo de classe do SEPE-RJ e as lutas dos 
trabalhadores da educação no estado do Rio de Janeiro


